МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН
ПРОТОКОЛ № 4
28.12.2017 р. засідання кафедри лінгводидактики
Голова — зав. каф., доц. Прісовська Г.Є.
Секретар — ст. викл. Івлева О.М.
Присутні — Прісовська Г.Є., Проніна Л.М., Матвєєва Н.М., Чумакова О.А.,
Мілютіна О.М., Івлева О.М., Гуськова О.Д., Марічереда Л.С., Мiнiна Л.І.,
Ковальова В.М., Боячко К.В., Таран С.В., Коляда-Березовська Т.Ф., Іванова
О.В., Оніщенко Н.І., Зелевицька В.С., Дем’янчик С.М., Бєлошапко С.В.,
Євсюкова Н.О., Манько М.В., Голубєва О.Ф., Мірошніченко О.А., Росовська
О.В., Бердієва О.С., Герасимова О.М., Ткачук І.В., Заєць А.В., Омельченко
О.А.
Відсутні — Нікуліна І.Я., Собченко А.С.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про організацію та проведення зимової екзаменаційної сесії.
Зав. кафедри Прісовська Г.Є
2. Аналіз результатів атестації. Виконання робочих програм з урахуванням
термінів заїзду студентів.
Заст. зав. кафедри Проніна Л.М..
3. Звіт з наукової роботи за 2017 рік.
Заст. зав.каф., доц. Ковальова В.М.
4. Про стан підготовки до написання підсумкового наукового звіту з
держбюджетної теми НРД.
Заст. зав.каф., доц. Ковальова В.М.
5. Про сторінки викладачів кафедри на Google Академії
ст. викл. Івлева О.М
6. Про стан наповнення сторінки «наукова робота» на сайті ОНПУ.
Зав.каф. Прісовська Г. Є.
7. Поточні питання.
1) Про закон про боротьбу з корупцією.
Зав. кафедри Прісовська Г.Є.
2) Обговорення та ухвалення індивідуальних планів роботи на 2017-2018 н. р.
Зав. кафедри Прісовська Г.Є.
3) Про затвердження іспитових квитків.
Зав. кафедри Прісовська Г.Є.

4) Про проведення методичного семінару.
Зав. кафедри Прісовська Г.Є.
I. СЛУХАЛИ: зав. кафедри Прісовська Г.Є. - про організацію та
проведення зимової екзаменаційної сесії.
Згідно з графіком навчального процесу на 2017-2018 н.р. та Положенням
ІПІГ у зимовій сесії беруть участь групи з 1-ої по 21-у, крім 15-У.
Залік отримують студенти, які виконали всі контрольні роботи згідно з
навчальними робочими програмами з дисциплін «Мова», «Основи
української та зарубіжної літератури» (для гр.10-Г), «Російська мова» та
«Англійська мова» (для груп з англійською мовою викладання – 16-А та 19А).
Відповідно до рішення засідання кафедри від 21.11.17., протокол № 3,
при підготовці до зимової екзаменаційної сесії треба було внести зміни до
екзаменаційних матеріалів, а деякі розробити заново.
Всі рішення кафедри виконано, матеріали змінено, підготовлено та
розроблено.
На письмовий іспит з російської мови виходять всі групи, крім 16-А та
19-А.
1. Для всіх груп, що складають письмовий іспит перероблено методичну
записку (для варіанту 3 та 4). Відповідальна – ст. викл. Чумакова О.А.
2. Сформовано пакет документів для написання письмового іспиту
(варіант 3). Відповідальна – ст. викл. Проніна Л.М.
3. Сформовано пакет документів для написання письмового іспиту
(варіант 4). Відповідальна – ст. викл. Проніна Л.М.
На усний іспит з російської мови виходять всі групи.
1. Для груп інженерного потоку переглянуто та скоректовано матеріали з
НСМ. Відповідальна – ст. викл. Мініна Л.І.
2. Для груп медичного потоку до екзаменаційних матеріалів з НСМ
додано 3 нові тексти з біології. Відповідальні – ст.викл. Марічереда Л.С.,
доц. Ковалева В.М.
3. Для груп гуманітарного потоку:
- для гр. 10-Г розроблено новий матеріал з НСМ (10 текстів з літератури,
географії).
Відповідальні: доц. Прісовська Г.Є., ст. викладач Оніщенко Н.І., ст.
викл. Нікуліна І.Я.
- для гр.16-А та 19-А згідно з навчальним планом і програмою 22.01.18 –
28.01.18 проводиться випускний іспит з російської мови за матеріалами
кафедри лінгводидактики: усний іспит з письмовим завданням тестового
характеру.

Підготовані 10 текстів із завданнями до них, 13 тестів у трьох варіантах
та розроблено питання до 4-х тем для усної бесіди, що виносяться за
програмою на випускний іспит.
Відповідальні – доц. Прісовська Г.Є., доц. Коляда-Березовська Т.Ф.
4. Розроблено та сформовано 3 варіанти іспитових квитків: для груп
інженерного та медичного профілю, для групи гуманітарного профілю та
англійських груп. Відповідальна – доц. Прісовська Г.Є.
5. Підібрано матеріал для усного іспиту у групах пізнього заїзду
(медичний та інженерний профіль).
Відповідальні – ст. викл. Гутієва, ст. викл. Неприцька Л.Л.,
керівники потоків: ст. викл. Мініна Л.І., ст.викл. Марічереда Л.С.
6. Сформовано пакет документів для папки Усний іспит (варіант 3).
Відповідальна – ст. викл. Проніна Л.М.
7. Сформовано пакет документів для папки Усний іспит (варіант 4).
Відповідальна – ст. викл. Проніна Л.М.
8. Сформовано пакет документів для папки Усний іспит (гуманітарний
профіль). Відповідальна – доц. Прісовська Г.Є., ст. викл. Оніщенко Н.І.
9. Сформовано пакет документів для папки Усний іспит з письмовим
завданням тестового характеру (для гр.16-А та 19-А).
Відповідальні – доц. Прісовська Г.Є., доц. Коляда-Березовська Т.Ф.
Всього на письмовий іспит сформовано 10 пар груп – 10 папок, а на
усний іспит – 20 папок з матеріалами екзамену, що включають матеріали для
викладача и для студента.
УХВАЛИЛИ:
1) Екзаменаційні матеріали на зимову сесію затвердити.
2) Напередодні залікового тижня керівники потоків, а потім і всі
викладачі повинні ознайомитись під підпис зі змістом екзаменаційних білетів
та матеріалів, перевірили вміст папок, сформованих для їхніх груп.
II. СЛУХАЛИ: Заст. зав. кафедри Проніну Л.М. - про аналіз
результатів атестації та виконання робочих програм з урахуванням термінів
заїзду студентів.
Результати атестації відображено в таблиці.
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Дані про успішність
з дисципліни «Російська мова» КЛД.
Атестація І семестр 2017 – 2018 н.р.

УХВАЛИЛИ:1) Інформацію прийняти до відома.
III. СЛУХАЛИ: Заст. зав. кафедри доц. Ковальову В.М. – про звіт з
наукової роботи за 2017 рік.
Доц. Ковальова ознайомила присутніх з основними положеннями звіту з
наукової роботи кафедри за 2017 рік (Звіт додається).

УХВАЛИЛИ:1) Інформацію прийняти до відома.
IV. СЛУХАЛИ: Заст. зав. кафедри доц. Ковальову В.М. - про стан
підготовки до написання підсумкового наукового звіту з держбюджетної
теми НРД.
З 01.01.2015 р. по 31.12.2017 р. науково-дослідна робота проводилася у
межах теми «Формування інформаційного освітнього середовища для
забезпечення мовної підготовки іноземних учнів». Результати цієї роботи
були відображені у наукових статтях співробітників та у виступах на
міжкафедральному науково-методичному семінарі, де обговорювалися
теоретичні та практичні питання щодо формування змісту та організації
навчальної та самостійної роботи іноземних громадян; проблеми та
можливості створення електронних дидактичних засобів навчання та ін.
Зараз підводяться підсумки цієї роботи. Практично вже закінчено написання
звіту за підсумками трирічної науково-дослідної роботи. З презентацією, яка
висвітлює наукові результати виконання НДР факультету, можна
ознайомитися у Фейсбуці. Внесок співробітників кафедри постає досить
вагомим. Сподіваємося, що наукова робота в наступному триріччі буде також
інтенсивною та плодотворною
УХВАЛИЛИ:1) Інформацію прийняти до відома.
V. СЛУХАЛИ: Ст. викладача Івлеву О.М. - про сторінки викладачів
кафедри на Google Академії.
Викладачі, що зареєстровані в Google Академії:
1) Прісовська Галина Євгенівна
2) Ковальова Валерія Михайлівна
3) Матвєєва Наталія Михайлівна
4) Чумакова Олена Анатоліївна
5) Івлева Олена Миколаївна
6) Мілютіна Олена Миколаївна
7) Марічереда Людмила Семенівна
8) Мініна Людмила Іванівна
9) Гуськова Олена Дмитрівна
10) Кулішева Марія Володимірівна
Індекс цитувань – 29.
h-індекс кафедри у базі Google Академії - 2.
Усім новим викладачам було запропоновано зареєструватися у базі
Google Академії, створити та заповнити персональні сторінки.
УХВАЛИЛИ:1) Інформацію прийняти до відома.
VI. СЛУХАЛИ: Зав. каф. Прісовська Г.Є - про стан наповнення
сторінки «наукова робота» на сайті ОНПУ. За 2017 рік всі викладачі, що
працювали у минулому році, подали свої публікації для розміщення на сайті,

таким чином сторінка повністю заповнена. Галина Євгенівна звернулась до
нових викладачів, що прийняті на роботу, з вимогою подати список своїх
публікацій як на кафедру, так і до відділу кадрів, а також згодом розмістити
електронні версії статей та тез на сайті ОНПУ.
УХВАЛИЛИ:1) Інформацію прийняти до відома.
VII. Поточні питання.
1. СЛУХАЛИ: Зав. каф. Прісовська Г.Є. - про організацію навчання з
цивільного захисту професорсько-викладацького складу та працівників
ОНПУ у 2016 р. Зав. каф., доц. Прісовська Г.Є. ознайомила з Наказом № 669в вiд 12.12.2016.
УХВАЛИЛИ: 1) Інформацію прийняти до відома.
2) Ознайомитись з тематикою занять з цивільного захисту
для самостійного вивчення по 12 –годинній програмі.
3) Підготуватись до заліку, що відбудеться 27.12.2016 р.
2. СЛУХАЛИ: зав. каф. кафедри Прісовську Г.Є. – про обговорення
та ухвалення індивідуальних планів роботи на 2017-2018 н. р.
Плани роботи викладачів складено згідно з нормативами. Спланована
робота забезпечує виконання плану роботи кафедри. Пройшли співбесіди з
формування планів із завідувачем кафедри такі викладачі:
1) асист. Голубєва О.Ф.
2) асист. Мірошніченко О.А.
3) ст. викл. Росовська О.В.
4) асист. Бердієва О.С.
5) ст. викл. Герасимова О.М.
6) ст. викл. Ткачук І.В.
7) асист. Заєць А.В.
8) асист. Омельченко О.А.
Майже всі викладачі мають багаторічний досвід роботи та необхідну
професійну підготовку, але деякий час не працювали на підготовчому
факультеті з іноземними студентами. Для них, а також для нових викладачів
розроблено програму наставництва. Всі наставники з програмою ознайомлені
під розпис. Індивідуальні плани підписані, пропонується їх затвердити.
УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. Індивідуальні плани
роботи викладачів: Голубєвої О.Ф., Мірошніченко О.А., Росовської О.В.,
Бердієвої О.С., Герасимової О.М., Ткачук І.В., Заєць А.В., Омельченко О.А.
вважати затвердженими та обов’язковими до виконання.
3. СЛУХАЛИ: зав. кафедри Прісовська Г.Є.- про затвердження
іспитових квитків. Розроблено та сформовано 3 варіанти іспитових квитків:

1) для груп інженерного та медичного профілю, 2) для групи гуманітарного
профілю та 3) англійських груп.
УХВАЛИЛИ:
затвердити.

Іспитові

квитки

на зимову екзаменаційну сесію

4. СЛУХАЛИ: зав. кафедри Прісовська Г.Є.- про планування
проведення методичного семінару розширеного формату у зв’язку із
влаштуванням на роботу великої кількості викладачів без досвіду роботи на
ІПІГ з метою якнайшвидшого знайомства їх із системою та методикою
роботи на початковому рівні.
ВИРІШИЛИ:
1. 9 січня кафедрою лінгводидактики буде проведено методичний
семінар за темою «Зимова екзаменаційна сесія. Методика проведення,
критерії оцінювання та екзаменаційні матеріали». Відповідальна – доц.
Прісовська Г.Є.
2. План семінару скласти з урахуванням пропозицій та прохань щодо
розкриття нагальних для нових співробітників тем. Відповідальні – всі
викладачі.
3. Секретарем семінару призначити ас. Омельченко О.А.
УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.
Голова

Г.Є. Прісовська

Секретар

О.М. Івлева

